
 

 
 

PRESS RELEASE 
03 de Julho de 2018 – 14h02 

 
De 12 de Julho a 5 de Agosto (aberto de quinta a domingo) 

Mercado Medieval de Óbidos está de volta 
e tem o elemento Água como tema genérico 
 
Fonte de superstição e do medo, de fertilidade e do imaginário, elemento fundamental na paisagem e 
bem constante em afazeres comuns, a água é uma força da natureza essencial à vida nos tempos 
medievos. 
 
Recurso natural presente no quotidiano dos diferentes estratos sociais, criou hábitos e culturas e foi 
presença marcante no imaginário do homem medieval na música, na pintura, no teatro, na literatura, 
nas narrativas de histórias e estórias. 
 
No Mercado Medieval de Óbidos venha navegar entre cheiros e sabores das tabernas e bancas garridas, 
avistar trovadores, danças e momices, rumo aos ofícios e mesteres, entre armas e cavaleiros.  
 
Pelos ancoradouros e portos, entre azenhas e bicas, estórias, cantorias e arruadas, solte as amarras, 
desperte os sentidos e deixe-se levar pelas vivências e costumes daquela época. 
 

Informações em www.mercadomedievalobidos.pt  
 
MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS 2018 
5.ª e 6.ª feira: 17h00-01h00 
Sábado: 11h00-01h00 
Domingo: 11h00-24h00 
Entrada gratuita até aos 11 anos (inclusive) 
Entrada (>12)- € 7,00 
As bilheteiras encerram: 
Porta da Vila – 5ª a Sábado encerra às 22h30; 
domingo encerra às 22h00 
São Tiago – 5ª a Sábado encerra às 24h30; 
domingo encerra às 23h30 
SERÃO MEDIEVAL 
(5ª e 6ª feiras e Sábados) 
3 – 11 anos – €15,00 

> 12 anos – €39,90 
*Inclui: Entrada no Evento + Traje + Lugar 
Reservado no Torneio das 19h30 + Ceia 
Medieval 
ALUGUER DE TRAJES 
Associação Josefa de Óbidos (Espaço Ó) – €5,00 
Quarta – 14h00-19h00 
Quinta e Sexta – 14h00-01h00 
Sábado e Domingo – 11h00 – 01h00 
DESCONTOS 
• Trajados à Época (>12) – € 5,00 
• Munícipe do Concelho de Óbidos – Entrada 
Gratuita (apresentar C.C. ou B.I. + Cartão Eleitor) 

Gabinete de Comunicação e Imagem 
Município de Óbidos 

http://www.mercadomedievalobidos.pt/

